
BOCI KARAMELLÁVAL TÖLTÖTT CSOKOLÁDÉK 
Termékinformációs adatlap 

 
 

Tejcsokoládé mogyoródarabokkal (4,9%) és karamell töltelékkel (20%) 87 g 
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz 
 
Összetevők: cukor, kakaóvaj

1
, glükózszirup, zsíros TEJPOR, kakaómassza

1
, pörkölt MOGYORÓDARABOK, 

növényi zsírok (pálma, shea), cukrozott sűrített tej (TEJ, cukor), TEJZSÍR, TEJSAVÓPOR, emulgeálószer 
(lecitinek), étkezési só, rizsliszt, természetes aromák, napraforgóolaj, FÖLDIMOGYORÓPOR. Tartalmazhat 
SZÓJÁT és egyéb DIÓFÉLÉFKET.   
1
Rainforest Alliance Tanúsított Tudjon meg többet az ra.org oldalon.  

  
Átlagos tápérték  100 g-ban** 2 osztásban (17,4g) RI*% 

Energia  2205 kJ / 528 kcal 386 kJ/92 kcal 5 

Zsír  31,0 g 5,4 g 8 

  amelyből telített zsírsavak  16,5 g 2,9 g 15 

Szénhidrát  57,2 g 10,0 g 4 

  amelyből cukrok  52,9 g 9,2 g 10 

Rost  1,9 g 0,3 g - 

Fehérje  4,8 g 0,8 g 2 

Só  0,18 g 0,03 g <1 
 

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)    
5 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa.  
**100 g alapja a Nutri-Score értéknek.  
További információ a tápérték jelölő rendszerről: http:/www.nestles.hu/nutiscore 

 
 

Tejcsokoládé ropogós rizzsel (7,4%) és karamell töltelékkel (20%)  87 g 
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz 
 
Összetevők: cukor, kakaóvaj

1
, glükózszirup, zsíros TEJPOR, kakaómassza

1
, rizsliszt, növényi zsírok (pálma, shea), 

cukrozott sűrített tej (TEJ, cukor), TEJZSÍR, TEJSAVÓPOR, emulgeálószer (lecitinek), étkezési só, 
TEJSAVÓFEHÉRJE-koncentrátum, térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), napraforgóolaj, természetes 
aromák, MOGYORÓDARABOK, FÖLDIMOGYORÓPOR. Tartalmazhat SZÓJÁT és egyéb DIÓFÉLÉFKET.   
1
Rainforest Alliance Tanúsított Tudjon meg többet az ra.org oldalon.  

  
Átlagos tápérték  100 g-ban** 2 osztásban (17,4g) RI*% 

Energia  2131 kJ / 510 kcal 370 kJ / 89 kcal 4 

Zsír  26,8 g 4,7 g 7 

  amelyből telített zsírsavak  15,8 g 2,8 g 14 

Szénhidrát  61,2 g 10,6 g 4 

  amelyből cukrok  52,4 g 9,0 g 10 

Rost  1,5 g 0,3 g - 

Fehérje  4,7 g 0,8 g 2 

Só  0,31 g 0,03 g <1 

 
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)    
5 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa.  
**100 g alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápérték jelölő rendszerről: 
http:/www.nestles.hu/nutiscore  

 



Tej- (25%) és étcsokoládé (49%) kakaós rizskeksszel (6%) és karamell töltelékkel 
(20%) 87 g 
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz 
 
Összetevők: cukor, kakaómassza

1
, glükózszirup, kakaóvaj

1
, növényi zsírok (pálma, shea), zsíros TEJPOR, TEJZSÍR, 

cukrozott sűrített tej (TEJ, cukor), liszt (kukorica, rizs), keményítő, VAJ, zsírszegény kakaópor, TEJSAVÓPOR, 
emulgeálószer (lecitinek), dextróz, étkezési só, természetes aroma, térfogatnövelő szerek (nátrium- és 
ammónium-karbonátok), MOGYORÓDARABOK, napraforgóolaj, FÖLDIMOGYORÓPOR. Tartalmazhat SZÓJÁT és 
egyéb DIÓFÉLÉFKET. 
1
Rainforest Alliance Tanúsított Tudjon meg többet az ra.org oldalon. 

 
Átlagos tápérték  100 g-ban** 2 osztás (17,4 g) RI*% 

Energia  2126 kJ / 509 kcal 370 kJ/89 kcal 4 

Zsír  28,0 g 4,9 g 7 

  amelyből telített zsírsavak  15,7 g 2,7 g 14 

Szénhidrát  58,1 g 10,1 g 4 

  amelyből cukrok  51,0 g 8,9 g 10 

Rost  3,5 g 0,6 g - 

Fehérje  4,0g 0,7 g 1 

Só  0,18 g 0,03 g <1 

 
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal) 
5 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa.  
**100 g alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápérték jelölő rendszerről: 
http:/www.nestles.hu/nutiscore  

  



Termékinformációs adatlap 
 
 

Nagytáblás karamellával töltött Kekszes és Krémes 
Tejcsokoládé ropogós rizskeksszel (3,7 %), tejes krémmel (22%) és karamellel (16 %) 
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők: cukor, zsíros tejpor, növényi zsírok (pálma, pálmamag, shea), kakaóvaj

1
, glükózszirup, 

kakaómassza
1
, liszt (rizs, kukorica), tejsavópor, cukrozott sűrített tej (tej, cukor), teizsír, emulgeálószer: 

lecitinek; étkezési só, tejsavófehérje koncentrátum, térfogatnövelő szer: nátrium-karbonátok; napraforgóolaj, 
természetes aromák, zsírszegény kakaópor

1
, keményítő, mogyorópaszta, dextróz. Tartalmazhat földimogyorót, 

egyéb dióféléket és szóját. 
1
Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet a ra.org oldalon. 

 

Átlagos tápérték 100 g-ban** 2 kockában (24g) RI*% 

Energia 2197 kJ / 526 kcal 516 kJ / 124 kcal 6% 

Zsír  29,9 g 7,0 g 10% 

  amelyből telített zsírsavak  18,0 g 4,2 g 21% 

Szénhidrát  58,5 g 13,8 g 5% 

  amelyből cukrok  53,0 g 12,4 g 14% 

Rost  1,2 g 0,3 g - 

Fehérje  5,2 g 1,2 g 2% 

Só  0,25 g <0,01 g <1 
 

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). 
10 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa 
**100 g az alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápértékjelölő rendszerről: 
www.nestle.hu/nutriscore 

 
 

Triplacsokis 
Étcsokoládé és tejcsokoládé kakaós keksszel (4,9%), kakaós krémmel (21%) és karamellel (15%)  
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.  
 
Összetevők: cukor, kakaómassza

1
, növényi zsírok (pálma, pálmamag, shea), glükózszirup, kakaóvaj

1
, zsíros 

tejpor, tejzsír, sovány tejpor, zsírszegény kakaópor
1
, cukrozott sűrített tej (tej, cukor), liszt (kukorica, rizs), 

keményítők, tejsavópor, mogyorópaszta, emulgeálószer: lecitinek; dextróz, étkezési só, természetes aroma, 
térfogatnövelő szer: nátrium- és ammónium-karbonátok; tejsavófehérje koncentrátum, napraforgóolaj. 
Tartalmazhat földimogyorót, egyéb dióféléket és szóját. 

1
Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet a 

ra.org oldalon. 

 

Átlagos tápérték 100 g-ban** 2 kockában (24g) RI*% 

Energia  2208 kJ / 529 kcal 530 kJ / 127 kcal 6% 

Zsír  31,6 g 7,6 g 11% 

  amelyből telített zsírsavak  18,9 g 4,5 g 23% 

Szénhidrát  55,0 g 13,2 g 5% 

  amelyből cukrok  49,4 g 11,8 g 13% 

Rost  3,0 g 0,7 g   

Fehérje  4,8 g 1,1 g 2% 

Só  0,21 g 0,05 g 1% 

  

* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). 
10 adagot tartalmaz. Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. 
**100 g az alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápértékjelölő rendszerről: 
www.nestle.hu/nutriscore 


